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Sammanfattning 

Bakgrund: Äldre är en allt mer växande grupp i samhället då medellivslängden i Sverige 

har ökat. En stor del av världens äldre population är fysiskt inaktiv och drabbas av 

kroniska sjukdomar med ökad ålder. Detta har resulterat i en ökad belastning på 

sjukvården som kunde minska om fler äldre skulle delta i fysisk aktivitet. 

Syfte: Syftet var att undersöka vilka faktorer som upplevs påverka deltagande i fysisk 

aktivitet hos äldre som regelbundet tränar på Träffpunkter samt hur de upplever träningen 

som erbjuds där. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes. Informanterna bestämdes med ett 

strategiskt urval. Kvalitativ innehållsanalys har använts vid databearbetning.   

Resultatsammanfattning: Individuella faktorer som obehagskänslor kopplade till fysisk 

aktivitet och nedsatt kroppsfunktion nämndes som utmaningar för deltagande. 

Informanterna beskrev att det krävs flexibilitet och anpassningsförmåga utav individen 

samt att det krävs att samhället anpassar utbud och resurser till den äldre populationen. 

Informanterna i studien motiverades av positiva effekter av träning samt uppskattade den 

anpassningsbara träning och det sociala utbytet som Träffpunkten erbjuder.  

Slutsats: Äldres deltagande i fysisk aktivitet påverkas av faktorer på individnivå som 

obehagskänslor, funktionsbegränsningar och flexibilitetsförmåga. Dessa faktorer 

samspelar med faktorer på samhällsnivå som anpassad träning, lokalutformning och 

transportmöjligheter. Träningen på Träffpunkter anses vara anpassningsbar och bidra till 

en social samvaro som underlättar deltagandet i fysisk aktivitet. Ett större utbud av 

träningsformer skulle kunna öka motivation för deltagande i fysisk aktivitet. Mer 

forskning inom området behövs.  

Older adults, Physical Activity, Participation, Träffpunkt, Facilitators, Barriers 

 

 

  



Abstract 

Background: Older adults are a growing population in society as the life expectancy 

increases in Sweden. Many are physically inactive and are exposed to chronic diseases. 

This has resulted in a considerable load on healthcare which could be decreased if this 

group would increase their physical activity. 

Aim: The aim of this study was to explore factors that affects participation in physical 

activity for older adults that are exercising regularly at Träffpunkter and their experience 

of the exercise provided. 

Method: A qualitative interview study was used. Participants were selected using a 

strategic sample procedure. A qualitative content analysis approach was used for data 

analysis. 

Results: Individual factors such as negative feelings linked to physical activity and 

reduced bodily function, were mentioned as challenges to participation. Participants 

expressed that they need to be flexible to overcome barriers and that the society need to 

provide accessible and adjustable exercise. The motivators were similar for all participants 

such as the positive effects of exercise and they appreciated the adjustable training and the 

social climate at Träffpunkten. 

Conclusion: Factors that affects participation in physical activity are factors relating to 

the individual such as negative feelings, physical limitations and flexibility. They interact 

with environmental factors such as facility- and exercise design and transportation. 

Träffpunkter are viewed to provide adjustable training and a positive social climate. A 

increased variety of exercise could motivate participation in physical activity. More 

research in the field is needed. 

Older adults, Physical Activity, Participation, Träffpunkt, Facilitators, Barriers 
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Bakgrund: 

Äldres hälsa 

Idag finns det ingen generell ålder satt på när man räknas som äldre, utan det beror på 

flera faktorer och sammanhang (1). I västvärlden brukar man generellt klassificera äldre 

som vuxna över antingen 60 eller 65 år och det är den ålder många går i pension (1). 

Sedan 1970-talet har medellivslängden i Sverige ökat och enligt statistikmyndigheten 

SCB är den idag närmare 81 år för män och 84 år för kvinnor (2). Med högre ålder ökar 

förekomsten av kroniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ-2 och 

olika former av cancer (3). Detta resulterar i en stor belastning för sjukvården (3). Enligt 

ekonomirapporten från Sveriges Kommuner och Landsting från 2018 ökade 

vårdkostnaderna i Sverige med 4,5% under 2017, vilket är en fortsatt hög takt sedan 2012 

(4). Varje vårdtillfälle har blivit dyrare samtidigt som vårdplatserna minskat trots en 

relativt oförändrad mängd vårdtillfällen (4).  

En anledning till den ökade förekomsten av kroniska sjukdomar hos äldre är fysisk 

inaktivitet som World Health Organization (WHO) idag räknar som den fjärde ledande 

globala riskhälsofaktorn (5). Fysisk inaktivitet är brist på fysisk aktivitet, som definieras 

av att vara all kroppslig rörelse av skelett och muskler som kräver energi. Fysisk aktivitet 

innefattar allt från fysiska fritidsintressen som motion, friluftsliv till trädgårdsarbete till 

aktiv transport som cykling, där träning är en underkategori till fysisk aktivitet. Träning 

definieras som en planerad och riktad utförd fysisk aktivitet (5). För äldre innebär de 

allmänna rekommendationerna minst 150 minuter av aerob träning på måttlig till hög 

intensitet samt muskelstärkande träning minst två gånger i veckan för relevanta 

muskelgrupper (6). I fallpreventionssyfte bör även alla äldre över 65 inkludera träning av 

balans (6). Intensitet är ett mått på hur mycket energi kroppen förbrukar vid vissa 

aktiviteter och mäts i “Metabolic Energy Turnover” (MET) på en total skala från 0–6 (7). 

Låg intensitet är aktiviteter som förbrukar <3 MET:s som skrivbordsarbete eller promenad 

i lugn takt. Måttlig intensitet brukar räknas mellan 3–6 MET:s och ett exempel på en 

aktivitet är promenad i rask takt. Löpning räknas till hög intensitet som förbrukar >6 

MET:s (7).  

Äldre är en heterogen grupp och även om en liten del av den äldre befolkningen uppnår 

rekommendationerna så är en stor del av världens äldre population fysiskt inaktiv (8). Om 
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fler äldre skulle vara mer fysiskt aktiva skulle kostnaden för samhället minska och 

livskvalitén skulle ökas och förbättras (3, 9). I Sverige antas medellivslängden kunna öka 

med 0,67 år om fysisk inaktivitet eliminerades (3). 

Fysiologiska förändringar 

Med ökad ålder minskar muskelmassan genom att antalet muskelfibrer reduceras och det 

sker en reduktion av de kvarvarande muskelfibrernas tvärsnittsyta (10). Vid 60 års ålder 

blir minskningen av muskelkraft tydlig och accelererar därefter med stigande ålder. Det är 

främst den explosiva styrkan som minskar. Det har visats genom muskelbiopsi att de 

snabba muskelfibrerna, typ 2 fibrer, minskar i tvärsnittsyta medan de långsamma, typ 1 

fibrerna, är så gott som oförändrade i tvärsnittsyta. Detta ger funktionella begränsningar i 

vardagen när individen förlorar sin balanskontroll. Utan den explosiva styrkan kan det 

resultera i att individen faller och skadar sig (10). 

Det finns åldersrelaterade förändringar även gällande kardiovaskulära funktioner. Den 

maximala syreupptagningsförmågan minskar med 5–10% per decennium efter 30 års ålder 

(10). Det sker en reduktion av maximal hjärtfrekvens, hjärtminutvolym och slagvolym. 

Åldersrelaterade förändringar uppkommer inte bara på central nivå utan också på perifer 

nivå. Artärernas förmåga att reglera sin diameter utefter blodtryckets förändringar 

försämras, vilket i sig är en riskfaktor för kardiovaskulära sjukdomar (10). 

Åldringsprocessen kan även påverka hjärnan på så vis att det leder till en nedsatt kognitiv 

funktion och trötthet (11,12). Nedsatt kognition kan ge stora begränsningar i sociala 

sammanhang och i arbetsförmåga för den drabbade (10).  

Verkningsmekanismer vid fysisk aktivitet 

Kardiovaskulära åldersrelaterade förändringar har visats vara påverkbara av fysisk 

aktivitet (10). Genom studier har man sett att konditionsträning för äldre ger samma effekt 

som för unga och är relaterad till intensitet i träningen. Syreupptagningsförmågan hos 

äldre kan öka med 10–30%. Detta genom att hjärtmuskeln blir starkare, vilket ger en 

större maximal slagvolym och hjärtminutvolym. Fysiskt aktiva äldre bibehåller 10–50% 

högre aerobisk kapacitet jämfört med de jämnåriga som är fysiskt inaktiva (10). Likt den 

träningsbarhet som är möjlig på central nivå finns det på motsvarande sätt möjlighet att 

påverka på perifer nivå. Med fysisk aktivitet förebyggs kärlfunktionen genom att kärlen 

bibehåller sin förmåga att regleras utefter blodtrycket, vilket minskar risken för 
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kardiovaskulära sjukdomar (10). Fysisk aktivitet rapporteras också kunna förbättra 

hjärnans funktion genom att öka mängden neurotransmittorer (11). Detta ökar hjärnans 

plasticitet och möjlighet att anpassa sig för nya behov (11). Fysisk aktivitet kan även 

minska upplevd trötthet hos äldre (12). En interventionsstudie med sex månaders 

övervakad styrketräning på gym för äldre rapporterade att efter intervention uppnådde 

individerna en ökning i procent av muskelmassa, förbättrad styrka samt förbättringar i 

funktion och välmående (13).  

En randomiserad kontrollerad studie undersökte äldre personer med mild demens som fått 

delta i dans (14). Dansen utfördes i grupp och fokuserade på enkel rytm och enkla 

danssteg. Genomförd intervention minskade ensamhetskänslor och andra negativa känslor 

hos de äldre, samt förbättrade deras funktion i aktiviteter i det dagliga livet. Effekten var 

som högst tre månader efter avslutad intervention och avtog sedan med tiden (14). I en 

annan studie uppgav äldre att gruppträning gav dem glädje att få ta del i gemenskap och 

kamratskap (15). Det innebar att det upplevdes lättare att träna på en högre intensitet i 

sällskap jämförelsevis med individuell träning (15). 

Ett träningsalternativ för äldre 

Den verksamhet som Uppsala kommun erbjuder för äldre är Träffpunkter, vars syfte är att 

erbjuda social samvaro och fysisk aktivitet i olika former (16). Det finns i dagsläget 18 

stycken Träffpunkter i ett flertal stadsdelar i Uppsala. Verksamheten är till för alla som är 

över 65 år och är kostnadsfri. De har ett brett utbud av träning som kan skilja sig åt mellan 

de olika Träffpunkterna. Det som kan erbjudas är bland annat linedance, qigong, 

coreträning, rörelseträning, lättgympa och sittgympa varav samtliga utförs i gruppträning 

(16). 

Hinder och underlättande faktorer till fysisk aktivitet 

En ekologisk modell framtagen av Bauman et al. (17) beskriver att det finns faktorer på 

individnivå och samhällsnivå som samverkar och påverkar individens deltagande i fysisk 

aktivitet. En systematisk översikt undersökte äldres perspektiv på deltagande i fysisk 

aktivitet där resultatet överensstämmer med modellen (18). Författarna identifierade fyra 

teman som påverkar på individnivå; fysiska begränsningar, prioriteringar, motivation och 

de positiva effekterna av fysisk aktivitet. De identifierade också faktorer i individens 

omgivning som sociala faktorer och tillgänglighet som påverkade deltagande (18). 
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I Storbritannien undersöktes äldres följsamhet till att träna i de kommunala ledarledda 

träningsprogrammen (19). Författarna kom fram till fem faktorer som påverkade 

följsamheten för sådan träning under minst ett år. De var faktorer som relaterade till 

individen (begränsningar, sjukdomar), instruktören (personlighet, professionalism, 

tillvägagångssätt), programdesign (plats, kostnad, musik och träningsupplägg), de sociala 

vinningarna och individens biopsykosociala upplevelse (19). En studie i Gävle 

identifierade motivatorer till träning som kroppsideal samt träffa nya människor (20). De 

belyste hinder till fysisk aktivitet som dyr träningskostnad samt fysiologiska faktorer hos 

individen som yrsel och försämrat balanssinne (20). 

En systematisk översikt jämförde med ett genusperspektiv, studier som undersökte äldres 

åsikter och preferenser kring vad som motiverade träning av fallprevention (21). De flesta 

av studierna inkluderade i översikten undersökte främst kvinnors syn på motivatorer och 

få studier undersökte skillnader mellan män och kvinnor. Resultatet i översikten visade att 

kvinnor ses som mer mottagliga till att träna fallprevention än män (21). En kvalitativ 

studie som undersökte hur män och kvinnor föredrar fallprevention kom fram till att 

träning bör vara anpassad för individens behov och preferenser på intensitet, utmaning 

och socialt sammanhang (22). Enligt författarna förekom det en större skillnad mellan hur 

individer föredrar fallprevention än skillnaden mellan hur män och kvinnor föredrar 

fallprevention. De skillnader som förekom i preferenser mellan män och kvinnor kan 

nyttjas av samhället genom att locka både män och kvinnor till träning via en riktad 

marknadsföring (22). 

Problemformulering 

Flera olika biopsykosociala faktorer samverkar troligen när det gäller äldres fysiska 

aktivitet där kostnadsfri träning kan vara en underlättande faktor (17, 18, 19, 20, 23). Det 

finns få kvalitativa studier gjorda i Sverige på vad som påverkar äldres deltagande i fysisk 

aktivitet. Äldre som regelbundet ägnar sig åt fysisk aktivitet på Träffpunkter har kommit 

förbi flera av de hinder som kan finnas för att leva ett fysiskt aktivt liv. Då inga studier 

gjorts på äldre som tränar på Träffpunkter kan det vara intressant att utforska deras 

uppfattningar om vad som påverkar deras fysiska aktivitetsnivå samt om det som erbjuds 

på Träffpunkterna idag upplevs vara av värde att satsa på. 
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Syfte 

Syftet är att undersöka vilka faktorer som upplevs påverka deltagande i fysisk aktivitet 

hos äldre som regelbundet tränar på Träffpunkter och hur de upplever träningen som 

erbjuds där.  

Frågeställning 

- Vilken uppfattning har äldre som tränar regelbundet på Träffpunkter om hindrande 

respektive underlättande faktorer för fysisk aktivitet? 

- Hur upplever äldre som tränar regelbundet på Träffpunkter den träning som 

erbjuds där? 

Metod: 

Design  

Denna studie bygger på en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer (25). 

Detta för att syftet var att utforska fysiskt aktiva äldres upplevelser kring hinder och 

underlättande faktorer samt upplevelser av träningem som erbjuds på Träffpunkter i 

Uppsala kommun.  

Urval  

Uppsala kommuns Träffpunkter erbjuder gratis träning för äldre. Eftersom kostnad för 

träning kan påverka deltagande i fysisk aktivitet skedde rekrytering endast på 

Träffpunkter (19, 20).  

Inklusionskriterier: Personer över 65 år som har deltagit minst en gång i veckan den 

senaste månaden i gruppträning på Träffpunkter i Uppsala. Exklusionskriterier: Äldre som 

inte förstår svenska språket, har svåra tal eller hörselproblem samt de som tränat mindre 

än en gång i veckan den senaste månaden. 

Ett strategiskt urval gjordes efter inklusionskriterierna på två Träffpunkter i Uppsala som 

erbjöd varierade träningsutbud på platser med olika socioekonomiska förhållanden (24). 

Enligt överenskommelse med träningsledaren på vardera Träffpunkt bestämdes 

rekrytering ske i samband med sitt- eller lättgympapassen då många äldre deltog i dessa 

pass. Detta för att underlätta lämplig rekrytering. Av en stor grupp frivilliga på båda 

Träffpunkterna styrde författarna urvalet efter ålder och kön för att få svar från en mer 
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varierad urvalsgrupp (24). Av de informanter som valdes ut genomfördes de två första 

intervjuerna som provintervjuer och data från de fem senare intervjuerna användes i 

analysprocessen. 

Datainsamlingsmetod  

Fem personer över 65 år erbjöds delta i en semistrukturerad intervju (25). Intervjuguiden 

var framtagen av författarna själva och var utformad utifrån litteraturgenomgång i ämnet. 

Intervjufrågorna formulerades med öppna frågor vilket bidrog till att informanten kunde 

förmedla sin personliga upplevelse (25). Områden som undersöktes var kunskap och 

erfarenhet kring fysisk aktivitet, aktivitetsvanor idag, kvinnomajoritet på Träffpunkt, 

åsikter om Träffpunkten samt upplevda hinder och underlättande faktorer till träning. 

Intervjuguiden modifierades något under arbetets gång för att optimera utforskandet kring 

frågeställningarna (bilaga 1).  

Ett mejl skickades till verksamhetschefer på de tre Träffpunkter i Uppsala som erbjöd ett 

stort varierat utbud av gruppträning. Efter en vecka hade endast ett svar kommit så 

författarna skickade då samma mejl till verksamhetschefer på ytterligare tre Träffpunkter 

då författarna önskade fler svar. Totalt fick författarna svar från två Träffpunkter. Mejlet 

inkluderade information om studien och en förfrågan om tillstånd att utföra intervjuer. 

Med hjälp av träningsledaren informerade författarna kort om studien på Träffpunkterna 

och frågade efter deltagare. De som var intresserade fick informationsblad om studien och 

sju personer valdes ut av författarna. Informanterna kom tillsammans med författarna 

överens om tidpunkt för intervju. Alla intervjuerna skedde i Träffpunkternas lokaler under 

två veckor i september 2019. På den första besökta Träffpunkten intervjuades fyra kvinnor 

och en man, där de två första intervjuerna användes som provintervjuer. Detta eftersom 

författarnas intervjuteknik förbättrades och efter erfarenhet av två intervjuer ansåg 

författarna det lämpligt att komplettera intervjuguiden med frågan: “Varför fler kvinnor än 

män tränar på Träffpunkt?”. Det var ett återkommande ämne hos informanterna som 

upplevdes intressant att undersöka i relation till studiens frågeställningar. På den andra 

besökta Träffpunkten intervjuades en man och en kvinna.  

Intervjuerna tog mellan 20–45 minuter och spelades in på ett röstinspelningsprogram på 

författarnas privata mobiler. Intervjuerna hölls av författarna själva, där författarna turades 

om att vara intervjuare och observatör mellan varje intervju. Observatören hade som 

uppgift att vid behov komplettera intervjun för att optimera utforskandet av 
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frågeställningarna. Deltagarna erbjöds att ta del av sin intervju om de så önskade. Totalt 

efter sju genomförda intervjuer användes de sista fem intervjuerna till databearbetningen.  

Databearbetning 

En kvalitativ innehållsanalys användes som databearbetningsmetod eftersom det 

bedömdes lämpligt för materialet som skulle analyseras (26). Den inspelade 

informationen från intervjuerna transkriberades utav författaren som varit intervjuare med 

ord, hummanden, skratt och pauser, i ett Word dokument. Den transkriberade texten lästes 

igenom upprepade gånger av båda författarna för att uppnå bekantskap med materialet. 

Författarna valde att ej använda ett dataprogram för databearbetning eftersom båda 

författarna föredrog att arbeta för hand på papper och vid behov föra anteckningar utav 

analysprocessen i Word dokument. Analysen skedde systematiskt genom att identifiera 

meningsbärande enheter med relevant information för frågeställningarna och sedan 

kondensera innehållet till kortare meningar med samma innebörd (26). Därefter 

konstruerades koder av de kondenserade enheterna där en kod kan sammanfatta många 

olika kondenserade meningar (26). Se tabell 1 för exempel på hur analysprocessen gick 

till.  

Tabell 1: Exempel från analysprocess. 

Meningsbärande enhet Kondenserad mening Kod Underkategori Huvudkategori 

Jag funderar på att pröva delta i 

gågruppen men jag är lite rädd 

att jag kommer vara till besvär 

och om jag är den ende som 

behöver sätta mig på rollatorn. 

Jag funderar på att 

prova delta i 

gågruppen men jag är 

rädd att vara till 

besvär.  

Rädd att 

vara till 

besvär 

Obehag med 

träning 

Utmaningar med 

fysisk aktivitet för 

individen 

Det är ju inte roligt att gå på en 

grupp om man inte klarar att 

göra nästan någonting, får stå 

och titta på, så då är det väldigt 

bra att hitta något som är 

anpassat, lite lagom tryck och 

man kan själv reglera.  

Det är bra att hitta 

något som är anpassat, 

har lagom tryck och 

där man själv kan 

reglera.  

Viktigt 

med 

anpassad 

nivå 

Lägga upp 

träning 

Utmaningar med 

fysisk aktivitet för 

samhället 

 

Denna process skedde kontinuerligt och individuellt av båda författarna och sedan 

jämfördes koderna sinsemellan för att komma överens om gemensamma koder. Detta var 

en del av verifikationsprocessen för att försäkra att båda författarna delade en klar bild 
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över kodernas innebörd innan resterande meningsbärande enheter kodades (26). Samtliga 

konstruerade koder jämfördes med varandra för att kategorisera likartade koder i först 

underkategorier och sedan i huvudkategorier (26). Vissa huvudkategorier behövde inga 

underkategorier utan författarna ansåg de vara beskrivande nog. 

Denna arbetsprocess genomfördes av båda författarna på samma sätt för alla fem 

inspelade intervjuer. Författarna analyserade materialet upprepade gånger med 

forskartriangulering med deras handledare och medstudenter, från olika vinklar för att 

stärka trovärdigheten (27). Koder, underkategorier och huvudkategorier kom att ändras 

under arbetets gång och dess relevans bedömdes i förhållande till frågeställningarna. Det 

framkom under arbetets gång att intervjufrågorna om kunskap och erfarenhet kring fysisk 

aktivitet och aktivitetsvanor idag inte besvarar frågeställningarna. Därmed fattades ett 

beslut om att ta bort denna del av materialet ur analysprocessen men informationen 

användes för att karakterisera informanterna för att tydliggöra gruppen som intervjuats. 

Vid bearbetningsprocessens slut jämfördes resultatet med tidigare genomförda studier i 

området för att svara på studiens frågeställningar (27).  

Etiska överväganden 

Information som tydligt beskriver studiens syfte och tillvägagångssätt gavs till de äldre på 

Träffpunkterna. Informanterna tog del av informationen och gavs enligt 

autonomiprincipen rätt till att själva besluta om att delta i studien (28). Författarna var 

noggranna med att ge tveksamma personer betänketid och underströk att deltagande är 

helt frivilligt. Informationen inkluderade att det när som helst var tillåtet att avbryta 

deltagandet och att det som sades under intervjuerna skulle komma att spelas in för att 

sedan transkriberas. Varje informant förseddes med en siffra för att avidentifieras. Varje 

informant erbjöds möjlighet att läsa sin transkriberade text om så önskades för eventuell 

korrigering av uttalanden. Studiens upplägg medger att deltagarna själva kan bestämma 

vad de vill göra för uttalanden i intervjuerna.  

Resultat 

Under hösten 2019 tillfrågades samtliga deltagare i sitt- eller lättgympa-gruppen på två 

Träffpunkter om intresse att delta i studien. Efter två provintervjuer valde författarna ut 

fem lämpliga informanter med ett strategiskt urval. Informanterna i studien bestod av tre 

kvinnor och två män i åldersspannet 68 - 86 år. Informanterna hade olika funktionsnivåer 

och aktivitetsnivåer och de alla deltog i sitt- eller lättgympa minst en gång i veckan. 
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Funktionsnedsättningar som förekom bland några av informanterna var artros i flertal 

leder, amputation av ett ben samt nervpåverkan och trötthet. Några använde rollator som 

gånghjälpmedel medan andra var oberoende av hjälpmedel. Utöver träning på 

Träffpunkten förekom det en stor spridning i aktivitetsnivå per vecka där några av 

informanterna simtränade på annat håll medan för andra var träningen på Träffpunkt den 

enda fysiska aktivitet som de deltog i. Personerna är försedda med en siffra och deras 

tillhörande kön och ålder visas i tabellen nedan (tabell 2).  

TABELL 2. Beskrivning av informanter med tilldelat nummer samt kön och ålder. 

Informant Kön Ålder (år) 

1 Man 84 

2 Man 68 

3 Kvinna 86 

4 Kvinna 72 

5 Kvinna 74 

 

De två första intervjuerna kom att bli endast provintervjuer eftersom intervjuguiden 

uppdaterades efter erfarenhet av två intervjuer. Materialet från fem intervjuer har 

analyserats och presenteras som svar i tabell 3 nedan som huvudkategorier, 

underkategorier och koder.  
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TABELL 3. Resultat redovisat i huvudkategorier, underkategorier och koder. 

Huvudkategori Underkategori    Kod 

Utmaningar med fysisk 

aktivitet för individen 

  

  

  

  

  

  

  

Obehag med träning 

  

  

  

Funktionsbegränsningar 

  

  

  

Flexibilitet 

  

● Undvikande av träning 

● Tvång att träna 

● Rädd att vara till besvär 

 

● Trötthet 

● Smärta 

● Nedsatt kroppsfunktion 

 

● Finna alternativ till fysisk aktivitet 

● Anpassa träning efter förmåga 

Kvinnor och män är olika 

  

  ● Kvinnomajoritet på Träffpunkt 

● Manlighet styr agerande 

● Kvinnor och män umgås på olika sätt 

● Torsdagar för män 

Positivt med träning 

  

Positiva effekter och 

motivation 

  

  

  

  

Ledaren är betydelsefull 

  

  

  

  

Bra stämning på Träffpunkt 

  

● Förbättrad hälsa 

● Positiva känslor av träning 

● Bibehållande av funktion 

● Minskad ensamhet 

● Planerar för träning 

 

● Fysioterapeut ger trygghet 

● Ger bekräftelse 

● Bjuder på sig själv 

● Professionalitet krävs 

 

● Trevligt och socialt umgänge 

● Får vara sig själv   

● Fika och träning 

Utmaningar med fysisk 

aktivitet för samhället 

  

Lägga upp träning 

  

  

  

Få information 

  

  

  

Lättillgängligt 

  

● Viktigt med anpassad nivå 

● Fler träningsformer efterfrågas 

● Olika preferenser på upplägg 

 

● Medveten om rörelsebehov 

● Tillgänglig information behövs 

● Missvisande benämning av pass 

 

● Nära är bra 

● Tillgänglig träning 

● Funktionsnedsättningsanpassat 

● Gratis träning underlättar 
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Utmaningar med fysisk aktivitet för individen 

En huvudkategori fick namnet “Utmaningar med fysisk aktivitet för individen”. 

Den består av underkategorierna “Obehag med träning”, 

“Funktionsbegränsningar” och “Flexibilitet” som alla beskriver utmaningar på 

individnivå med att utföra fysisk aktivitet.  

Obehag med träning 

Fysisk aktivitet kan medföra obehag. Några informanter uttryckte obehag relaterat till att 

en upplever sig tvingad att träna, samt att känna sig tvingad att hitta nya sätt att vara 

fysiskt aktiv efter att ha fått en funktionsnedsättning. Denna känsla av tvång kan komma 

från en partner eller av de egna kraven på sig själv. En informant beskrev obehag i form 

av rädsla att vara till besvär:  

 “Jag funderar på att pröva delta i gågruppen men jag är lite rädd att jag kommer 

vara till besvär och om jag är den ende som behöver sätta mig på rollatorn.” 

(Informant 3) 

Undvikande av träning grundar sig i olika anledningar. För en informant handlade det om 

att inte vilja delta i träning eftersom han kände sig förlöjligad. Han skojade också att han 

undviker träning för han vill göra något roligt istället: 

“Jag ska gå på den hårdare träningen två gånger i veckan, däremot hoppar jag över 

fredagens pilatesboll för det var bara att alla andra tanter skrattade...för jag 

ramlade av hela tiden”.... ”men alltså jag undviker mina endorfiner. Jag har kul 

istället.”  

(Informant 2) 

Funktionsbegränsningar 

Något som kan påverka utförandet av fysisk aktivitet är olika funktionsbegränsningar. Det 

kan vara som en konsekvens av åldrande eller faktiska skador. En informant upplevde 

funktionsnedsättning på grund av amputation, en annan på grund av ledproblematik och 

en tredje på grund av en växande trötthet de senaste åren som försvårat fysisk aktivitet: 
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“Då kanske man ligger kvar i sängen en stund till och då kommer man inte iväg. 

Det är så att när man blir äldre så blir man ju tröttare va. Man orkar inte som man 

gjorde när man var ung.” (Informant 1) 

Flexibilitet 

Något som kom upp var att flera av informanterna behövde kunna vara flexibla för att 

anpassa sin fysiska aktivitet efter sin egen förmåga och för att hitta nya träningsalternativ. 

En informant med artros i flertalet leder fick tänka om angående nya träningsalternativ:  

“Det är ju inte roligt att gå på en grupp om man inte klarar av att göra nästan 

någonting, får stå och titta på, så då är det väldigt bra att hitta något som är 

anpassat, lite lagom tryck, och man kan själv reglera.” (Informant 4) 

En informant som amputerat ett ben efter en olycka beskrev sin syn på 

funktionsbegränsningen: 

“Visst är jag begränsad… men samtidigt så… jag tror nämligen på att 

begränsningar ibland gör att man utnyttjar andra… man leds in i andra, både 

aktiviteter och tankar… man är tvungen.” 

“Mest har jag simmat… till simhallarna blev för fulla så man inte kunde ha en 

egen bana och då… lite för stötkänslig, så det var därför jag kom hit [till 

Träffpunkten].”  

(Informant 3) 

Kvinnor och män är olika 

Huvudkategorin “Kvinnor och män är olika” undersöker olika anledningar till faktumet 

varför majoriteten som tränar på Träffpunkten är kvinnor. Informanterna svarade att det 

kan bero på att kvinnor lever längre än män men också att män inte deltar lika ofta i 

gruppträning. En informant förklarade att i deras generation var det större skillnad i hur de 

olika könen umgicks, på det sättet att kvinnor oftare umgås genom att samtala medan män 

kanske hellre utför en aktivitet som att bygga något ihop: 

"Män har svårare att gå till ett sånt här ställe. Nu kan det hända att det ändrar sig 

med åren… jag menar vi är inte så många 30-talister kvar i världen… Kvinnorna 
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var hemma och skötte barnen och... första mannen som körde barnvagn och var 

pappaledig… de va rubriker!” (Informant 3) 

Gruppträningen på Träffpunkt är också en aktivitet men några av informanterna 

förklarade att “manligheten” begränsar männen i att delta; att gympa inte anses vara tufft 

nog eller tillräckligt manligt: 

“Jag tror att män inte vill visa sig skröpliga. Att de fortfarande vill ha den där 

manlighets...kraften.” (Informant 5) 

En Träffpunkt har startat “Torsdagar för män” vilket är en tid på torsdagar då män kan 

komma och samtala och göra saker ihop för att locka fler män till gemenskap och träning.  

Positivt med träning 

Det framkom av informanterna att det finns positiva aspekter med träning, och att dessa i 

motsats till utmaningar till fysisk aktivitet kan underlätta för äldre att utföra fysiska 

aktivitet. De underkategorier som framkom var “Positiva effekter och motivation”, 

“Ledaren är betydelsefull”, “Bra stämning på Träffpunkt”.  

Positiva effekter och motivation  

Motivationen till fysisk aktivitet för flera av informanterna var den positiva känslan efter 

träningen samt de märkbara goda effekterna både fysiskt och psykiskt. Något som 

belystes som positivt var att deras kroppsfunktion förbättrades av träning, att de blev 

pigga och glada samt att de upplevde sig få mer ork i vardagen: 

“Jo den hjälper mig så jag orkar lite mer, och kan göra lite mer rörelser, kan vara 

igång lite mer… eftersom jag har lite problem med rörelseapparaten, så det här 

stärker ju mina muskler, det känner jag.” (Informant 4) 

För en informant minskade även känslorna av ensamhet och det gav motivation till att gå 

till Träffpunkten för träning: 

“Ibland när man sitter hemma så kan man känna sig lite ensam, i synnerlighet när 

man kommer upp i åren och ens fru har gått bort va… men kommer man hit så 

känns det ju bättre.” (Informant 1) 
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Ledaren är betydelsefull 

För att träningen skulle vara lustfylld krävdes det att ledaren erhöll vissa egenskaper. 

Många av informanterna tyckte att ledarna som höll i de passen som de gick på var 

duktiga av olika anledningar. En uppskattad egenskap var ledarens professionalitet: 

“De har ju haft vikarier ibland och dem är för hurtiga. Och det är inte så lätt.  Ja… 

det ska vara mer proffsigt.” (informant 3)  

Andra uppskattade egenskaper var förmågan att kunna se alla deltagare, vara motiverande 

och att lägga passen på lämpliga nivåer: 

“Hon ser varenda en … och jag säger kan vi inte göra så där med benet också. Och 

då lägger hon till det va, istället för att bli snarstucken… Ja, och hon bryr sig… 

Och gör allt själv, säger inte bara till vad vi ska göra.” (Informant 5) 

En informant tog också upp uppskattningen av att ha en fysioterapeut närvarande i 

gymmet som vägledning i fysisk aktivitet eftersom det gav en trygghet.  

Bra stämning på Träffpunkt 

Träffpunkten beskrevs vara en trevlig mötesplats där alla är välkomna som dem är. Flera 

informanter beskrev även betydelsen av något mer än bara träning för att locka till 

deltagande: 

“Det är så mycket annat som… liksom vore det bara en gymnastiksal där man 

gympar och sen går hem. Men det är [ledaren], och framförallt det ovärderliga 

här… och det är andra personer som går hit, får dela, höra hur de haft det.” 

(Informant 3) 

Det sociala utbytet värdesattes högt av informanterna och gärna i form av fika efter 

träningen: 

“Jag tror på små grupper och har man suttit runt ett kaffebord några gånger så går 

man ju dit [till träningen] för att prata. Priset är att man får lov att gå några 

kilometer… det ena drar det andra.” (Informant 3) 
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Utmaningar med fysisk aktivitet för samhället 

På samma sätt som att individen ställs inför utmaningar för att få fysisk aktivitet gjord 

ställs samhället inför utmaningar att optimera individens möjlighet till fysisk aktivitet. 

Faktorer på samhällsnivå kan här anses som faktorer som är utanför individens kontroll. 

De underkategorier som framkom under denna huvudkategori var “Lägga upp träning”, 

“Ge information” och “Lättillgängligt”. 

Lägga upp träning 

Det framkom att flera av informanterna hade åsikter om vad som behövs för att ett 

träningspass ska vara bra. Många informanter nämnde att det behöver vara en 

anpassningsbar nivå så att det möjliggörs för individen att med hjälp av ledaren på passet 

anpassa nivå till förmåga. Vissa äldre önskade en lättare nivå medan vissa önskade en mer 

krävande nivå. Informanterna beskrev även tydligt vad de tycker är bra på de nuvarande 

passen vilket bland annat var varierande positioner, musik och mycket rörelser: 

“Så här är det lättgympa då rör man sig ganska mycket stående och sen är det 

väldigt bra rörelser för hela kroppen, så man kör igenom hela kroppen på en 

timme, väldigt bra är det.” (Informant 4) 

Det framkom även önskemål om utökat utbud av träningsformer. Några informanter 

framförde önskan om mer yoga då det var något som flera upplevde saknad av. Fler gym 

önskades då en informant berättade att det i nuläget rådde långa köer till närmaste gym, 

tillhörande Träffpunkten: 

“Kanske skulle finnas några fler gym, det är lång kö på [stadsdelens Träffpunkt], 

som är vår närmaste då.” (Informant 4) 

En informant framförde att sport är roligare än gympa. En annan informant framförde att 

dans var något som det önskades mer av och förklarade att dans även kan locka män: 

 “Däremot dans saknar jag. Det skulle vara mer dans även här ... De håller bra 

kondition genom det där, och så varannan damernas. Och dit kommer män också, 

det är inte bara kvinnor…. ja det tror jag.” (Informant 5) 
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Ge information 

Det framkom av informanterna att det är viktigt att det finns information att ta del av. Dels 

information kring varför träning är viktigt samt information kring vad som erbjuds. 

Informanterna hade hört talas om Träffpunkten på olika sätt där majoriteten fått 

information från bekanta som deltagit i träning på Träffpunkt. Några av informanterna sa 

att en anledning till varför folk inte tränar på Träffpunkter kanske beror på att 

informationen inte nått ut till dem. En informant sa att större tillgång till information 

kunde bidra till att även fler män skulle delta i träningen:  

“Ja det gäller att det finns tillgängligt, och att man vet att det finns tillgängligt så 

man måste alltså informera om det, och det räcker kanske inte att skriva en artikel i 

tidningen eller skicka ut en lapp till alla som går i pension eller något sådant där.” 

(Informant 4) 

Flera informanter pratade även om att de pass som hålls på Träffpunkten kan ha en 

missvisande benämning som gör att färre deltar. De gav som exempel “sitt-” och 

“lättgympa”, att det inte låter utmanande: 

“Och en del vill ha hårdare, de tror att lättgympa det är så LÄTT, så de går inte på 

det, det är några jag känner. Men lättgympan här det är ju inte LÄTT gympa, utan 

det är det att den är anpassad mera för att man ska kunna göra den med olika 

handikapp.” (Informant 4) 

Lättillgängligt 

Något som kan vara avgörande för val av träning är pris samt plats och utformning av 

lokal. De flesta av informanterna bodde nära sin Träffpunkt och valde att träna där 

framför andra ställen. De som inte bodde nära cyklade, tog färdtjänst eller körde bil dit. 

Då var det positivt att lokalen och parkeringen var funktionsnedsättningsanpassad. Några 

av informanterna nämnde att de tränar på Träffpunkten för att det var gratis och att det är 

dyrt att träna på andra ställen för pensionärer:  

“Ja det [träning på andra ställen än Träffpunkt] är mycket tuffare. Ja, men jag 

sparar ju in en tio biobiljetter av att träna här.” (Informant 2) 
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En ytterligare faktor presenterades vara att Träffpunkten även är tillgänglig under 

sommaren, vilket är positivt då flertalet av informanterna har upplevt att mycket 

aktiviteter stänger då: 

“Just under sommaren behöver äldre aktivitet men då stänger allting. Andra åker 

på semester och dem gamla sitter i sina hem, oftast... De enda som är igång 

regelbundet hela tiden är sittgympa.” (Informant 3) 

Diskussion 

Resultatsammanfattning 

Denna studie ämnade att besvara följande frågeställningar: “Vilken uppfattning har äldre 

som tränar regelbundet på Träffpunkter om hindrande respektive underlättande faktorer 

till fysisk aktivitet?” och “Hur upplever äldre som tränar regelbundet på Träffpunkter den 

träning som erbjuds där?”. De äldre som tränar på Träffpunkter är en varierad grupp med 

olika funktionsnivåer och aktivitetsnivåer. Det framgick att deras deltagande i fysisk 

aktivitet beror på olika utmaningar och underlättande faktorer. Individuella faktorer som 

negativa känslor kopplade till träning och nedsatt kroppsfunktion nämndes som 

utmaningar till deltagande. Informanterna beskrev att det krävs flexibilitet och 

anpassningsförmåga utav individen samt att det krävs att samhället anpassar utbud och 

resurser till den äldre populationen. Informanterna i studien motiverades av positiva 

effekter av träning och uppskattade den anpassningsbara träning och det sociala utbytet 

som Träffpunkten erbjuder. Träningen på Träffpunkten upplevdes tillgänglig tack vare ett 

kostnadsfritt deltagande och funktionsnedsättningsanpassad utformning. Informanterna 

uppgav att träningen kan förbättras genom att fler träningsformer tillkommer, såsom yoga, 

mer dans och sport, vilket de nämnde kan öka motivation till deltagande. Det var fler 

kvinnor än män som deltog i träning på Träffpunkten. Det kan bero på att informationen 

inte lika lätt når ut till män och att informationen inte lockar till träning på grund av en 

förutbestämd syn på hur män bör träna. 

Resultatdiskussion 

Ett inklusionskriterie var att informanterna skulle ha tränat på Träffpunkten minst en gång 

i veckan den senaste månaden. Det innebar att de tagit sig förbi vissa av de hinder som 

kan finnas när det kommer till att vara fysiskt aktiv. De nämnde dock några av de hinder 

som de fortfarande påverkas av under huvudkategorin “Utmaningar med fysisk aktivitet 
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för individen”. De var fysiologiska hinder och obehagskänslor som resulterade i ett 

undvikande av träning. En man beskrev hur han kände sig förlöjligad av andra kvinnor i 

en grupp när han ramlade hela tiden och undvek därför den träningstypen. Att 

obehagskänslor och funktionsbegränsningar kan påverka deltagande i fysisk aktivitet 

stämmer överens med tidigare forskning (18, 19). Där beskrevs en relation mellan 

kategorier som studierna namngett “faktorer som relaterar till individen” och “fysiska 

begränsningar” samt hur de påverkar individens deltagande i fysisk aktivitet (19, 18). 

Informanterna i denna studie berättade att de hanterat dessa hinder genom att vara 

flexibla. De beskrev att de valt att delta i träningsformer på lämpliga nivåer och gjort 

andra rörelser eller övningar där de känt sig begränsade. Denna möjlighet att vara flexibel 

med sin träning angående vilken typ av träningsform, plats eller tid togs även upp av 

informanter i en annan studie (29). Där beskrevs följsamheten till träning öka om det 

fanns möjlighet för deltagarna att vara flexibla (29). 

På Träffpunkterna var det en tydlig kvinnomajoritet och flera av informanterna nämnde att 

det kan finnas många hinder till varför män inte deltar i träning på Träffpunkter. En norsk 

studie undersökte utmaningar och motivatorer för pensionerade män (30). Informanterna 

uppgav att de inte bör eller får visa kroppsliga svagheter på samma sätt som kvinnor och 

därför väntar längre med att söka hjälp (30). Det stämmer dels överens med fynden under 

huvudkategorin “Kvinnor och män är olika”, där män kanske undviker gruppträning för 

att de inte vill visa sig skröpliga på grund av “manligheten”. I en annan studie beskrev 

informanterna att egenskapen att interagera socialt är mer utav en feminin kvalité och att 

samhället förväntar sig att män klarar sig själva (31). I denna studie nämnde 

informanterna att män umgås på andra sätt än kvinnor och att det utgör en barriär för att ta 

sig till ställen som Träffpunkten.  

Under huvudkategorin “Utmaningar med fysisk aktivitet för samhället” togs 

lättillgänglighet upp, där hinder för fysisk aktivitet många gånger rörde sig om praktiska 

faktorer. Priset på träning rapporterades avgöra deltagande för alla vill inte betala för 

träning. Många av informanterna i studien förklarade att de tränar på Träffpunkten 

eftersom det erbjuds gratis träning och några hade slutat på tidigare aktiviteter i syfte att 

spara pengar. I studier som tittat på praktiska faktorer rapporteras det att kostnaden är en 

avgörande faktor för tillgång till fysisk aktivitet och även transport (19, 20, 32). Det gäller 

att träningen har ett överkomligt avstånd eller att transport är anpassad utefter personer 

med nedsatt kroppsfunktion. En informant ansåg att bristfällig information kan leda till att 
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folk ej deltar i träning på Träffpunkten. En studie kom fram till att det behövs information 

som är riktad till de äldre och som informerar om till exempel lokala träningsmöjligheter 

(33). 

De faktorer som underlättar träning är starkt kopplade till vad som ger motivation till 

träning. Huvudkategorin “Positivt med träning” tar upp flera av de faktorer som motiverar 

till träning och vad som gör träningen rolig. Att informanterna blev glada av träningen på 

Träffpunkten beskrevs inte bara bero på fysiologiska effekter av träning, utan kunde även 

bero på värdet av det sociala umgänget. Många av de studier som undersökt motivation 

till träning hos äldre har även de kommit fram till att många motiveras av upplevd 

förbättrad fysisk och psykisk hälsa (20, 23, 32).  

Positivt med träning framkom också bero på ledaren som beskrivs i underkategorin 

“Ledaren är betydelsefull”. En studie rapporterade att ledaren kan ha en avgörande roll till 

fortsatt deltagande i träningen och att ledarens kunnighet, professionalitet, och 

mänsklighet genom att visa omtanke för deltagarna var betydelsefullt (19). Med hjälp av 

ledarens professionalitet möjliggörs det för individen att anpassa träningen till sin förmåga 

vilket också är en underlättande faktor till deltagande. Det beskrevs också att ledarens 

förmåga att förstå deltagarnas behov och begränsningar underlättar anpassandet av 

träningen (19). Det stämmer även överens med resultatet i denna studie där ett eventuellt 

“obehag med träning” kan minskas genom väl anpassning av aktivitet.  

Som framgått i tidigare stycken upplevs informanterna nöjda med träningen på 

Träffpunkten. Ledaren på Träffpunkten upplevdes vara professionell vilket gav en positiv 

inverkan på deltagande i träning på Träffpunkt. Informanterna hade olika önskemål kring 

träningsupplägget som beskrivs i underkategorin “Lägga upp träning”. Några ville ha en 

hårdare nivå där de blev riktigt svettiga medan andra behövde en lättare nivå där sittande 

och stående positioner varierades. Dessa olika önskemål på nivåer verkade båda 

tillgodoses. Samtidigt önskade några informanter fler träningsformer, exempelvis yoga, 

mer dans och sport, detta för att tillgodose fler av de äldres preferenser och öka 

deltagandet i fysisk aktivitet.  

En systematisk översikt som undersökte äldres perspektiv och delaktighet i fysisk aktivitet 

kom fram till att det upplevdes viktigt och tryggt att delta i en professionellt ledarledd 

träning med personer i samma ålder och situation (21). I denna studie uppgav de äldre att 

Träffpunkten är mer än bara träning. Många tar sig till Träffpunkten för den sociala 
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samhörigheten som finns där och för möjligheten att umgås över en kopp kaffe efter 

avslutad träning. Att Träffpunkten även startat “Torsdagar för män” är för att ge fler män 

en chans att lämna hemmet och underlätta delaktighet i denna typ av gemenskap. En 

systematisk översikt skriver om konsekvenser av social isolation vilka kan vara bland 

annat kognitiv nedsättning och depression (34). Den systematiska översikten undersöker 

olika sätt att minska social isolering och ensamhet bland äldre personer, där 

gruppbaserade interventioner som gruppträning har visats vara ett av de effektivaste sätten 

(34). En mötesplats som Träffpunkten kan därmed motivera äldre till träning och även 

utgöra en viktig plats som kan främja hälsa (34). 

Metoddiskussion 

Sju semistrukturerade intervjuer genomfördes där resultatet baserades på de fem sista 

genomförda intervjuerna. Detta innebär att resultatet bygger på en erfarenhetsgrund av två 

genomförda intervjuer i ämnet som förbättrat möjligheten att utforska studiens 

frågeställningar (35). Att resultatet från de två provintervjuerna inte togs med i 

analysprocessen motiveras med att utfallet inte stämde överens med de senare intervjuerna 

då inte alla ämnen utforskades i provintervjuerna. 

Urval i kvalitativa intervjustudier syftar ofta till att belysa den variationen som kan finnas 

i gruppen, istället för att ha en så hög probabilitet som möjligt (25). En fördel med det 

strategiska urvalet i denna studie är att variationen belystes genom valet av olika kön och 

ålder från gympapass med olika nivåer av aktivitetsgrad (25). Av de fem informanterna i 

studien var tre kvinnor och två män. Fördelningen överensstämmer med verkligheten på 

de Träffpunkter författarna besökt där majoriteten av de som deltog i träningen var 

kvinnor. Nackdelar med det strategiska urvalet är det finns risk för att författarna är 

partiska när de väljer deltagare vilket kan påverka trovärdigheten då resultatet kan riktas 

fördelaktigt för författarna (24).  

Intervjuerna är genomförda på två Träffpunkter, vilket kan anses få i antal för att uppnå 

den spridning som behövs för fullgod överförbarhet (35). Detta beror på få svar på de 

utskick som gjordes till Träffpunkterna och tidsbrist som begränsade möjligheten att 

invänta fler svar. Om informanter från fler Träffpunkter hade inkluderats kanske resultatet 

skulle varit annorlunda angående den andra frågeställningen då Träffpunkterna erbjuder 

olika träningsutbud. Därmed skulle studien kunnat öka överförbarheten genom att 

undersöka denna möjliga variation av erfarenheter hos informanter från fler Träffpunkter 
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(35). En viss grad av spridning uppfylldes av att intervjuerna hölls i två stadsdelar som 

ligger långt ifrån varandra geografiskt sätt samt att de två stadsdelarna skiljer sig i 

socioekonomiska och kulturella förhållanden (35). På grund av tidsaspekten bedömde 

författarna att det skulle vara svårt att hinna hitta äldre som testat Träffpunktens träning 

men som inte tränar där längre av olika skäl. Författarna till denna studie har inte hittat 

någon forskning gjord på äldre som tränar på verksamheter som är gratis i Sverige och 

ville därför undersöka deras upplevelser. Eftersom Träffpunkterna är kommunala 

instanser och inte privata valde författarna att utföra studien där eftersom det kan ge en 

inblick över hur samhället kan disponera sina resurser. 

Insamlade data bearbetades av båda författarna på varsitt håll för att undvika att bli 

påverkade av varandra. När författarna sedan möttes för att sammanställa 

databearbetningen reflekterade de över varandras bearbetning och ifrågasatte sin egen 

analysering av data. Detta stärker resultatets trovärdighet genom att författarna använt sig 

av självreflektion (36). Upprepade gånger i databearbetningsprocessen läste författarnas 

handledare som har erfarenhet av kvalitativ forskning, igenom texten. Denna triangulering 

gav nya perspektiv och data analyserades upprepade gånger för att uppnå trovärdighet 

(36). För att ytterligare öka trovärdigheten hade informanter kunnat kontaktas efter 

genomförd bearbetning för att säkerställa att deras uttalanden har bibehållit sin mening 

och ej färgats av författarna (36). Detta prioriterades bort eftersom författarna hellre la 

denna tid på andra delar i databearbetningsprocessen. Det var också genom 

forskartriangulering som intervjufrågorna med dess svar kring fysisk aktivitet togs bort ur 

analysprocessen eftersom det framkom att de inte besvarade frågeställningarna. Därmed 

kan författarnas utformning av intervjuguide ifrågasättas. Till författarnas försvar bidrog 

dessa frågor till karakterisering av informanterna som underlättar överförbarheten 

eftersom det tydliggör variationen i gruppen som tränar på Träffpunkter (35).  

Klinisk relevans och framtida forskning 

Som framkommer av det rapporterade resultatet sker ett komplext samspel enligt den 

tidigare refererade ekologiska modellen av Bauman et al (17) som påverkar deltagande i 

fysisk aktivitet. Det är faktorer på individnivå som känslor och tankar samt olika fysiska 

förutsättningar som måste samverka med den rådande omgivningen i samhället. 

Författarna till denna studie hoppas ha belyst den fysiskt aktiva gruppen på Träffpunkter 

angående deras upplevelser kring hinder och underlättande faktorer till träning. Tack vare 
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informanternas åsikter om Träffpunkter och vad de önskar för slags träning kan fler 

verksamheter ta del av resultatet i denna studie för att anpassa utbud av träning till den 

äldre populationen. Kommuner och landsting kan också ta del av informationen och 

reflektera om kostnadsfria instanser som Träffpunkter eller andra mötesplatser är av värde 

att satsa mer resurser på. 

För framtida forskning behövs det mer studier på fysiskt inaktiva äldre om deras 

uppfattningar om hinder och underlättande faktorer. Det behövs kontinuerlig forskning 

eftersom beteenden påverkas av omgivningen som i sin tur ständigt förändras när 

samhället utvecklas. Forskning kan av fördel utföras på fler riktade urvalsgrupper och som 

tränar på andra typer av träningsanläggningar. 

Etikdiskussion 

En tanke som författarna hade var huruvida man ska ställa sig till den uppdelning mellan 

könen som blir när beteenden kring fysisk aktivitet undersöks hos de två könen: kvinnor 

och män. I denna studie framkom det att “manligheten” var något som hindrade män att 

delta i fysisk aktivitet och därmed kan vara en orsak till den märkbara kvinnomajoriteten 

på Träffpunkterna. Denna rapportering om skillnader mellan kvinnor och män kan bidra 

till en ökad könsuppdelning i samhället. Författarna till denna studie resonerade att ändå 

uppmärksamma denna skillnad eftersom den ha bidragit till problem som är relevant för 

studiens frågeställning.  

Konklusion 

Denna studie har kommit fram till att deltagande i fysisk aktivitet hos äldre som tränar på 

Träffpunkter påverkas av faktorer på både individnivå och samhällsnivå samt att dessa 

faktorer samspelar. Faktorer som påverkar på individnivå kan vara obehagskänslor, 

funktionsbegränsningar och anpassningsförmåga samt de positiva fördelarna med träning. 

På samhällsnivå kan deltagande påverkas av hur väl anpassad träningen är för äldre samt 

praktiska faktorer som lokalutformning och transportmöjligheter. Informanterna som 

deltog i träning på Träffpunkterna upplevde den vara anpassningsbar för individen och 

bidragande till en positiv social samvaro. Detta uttrycktes underlätta deltagande i fysisk 

aktivitet och om fler träningsformer skulle tillkomma som yoga eller sport, skulle det 

kunna öka motivationen till deltagande. Mer forskning inom området behövs i syfte att 

bidra till information om hur samhället kan öka den fysiska aktivitetsnivån för äldre. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Individen: 

- Hur gammal är du? 

Kunskap/ erfarenhet om/av fysisk aktivitet: 

- Berätta; vad är fysisk aktivitet för dig? 

- Hur skulle du beskriva din fysiska aktivitet idag? 

Hinder/underlättande faktorer:  

- Vad motiverar dig till att utföra fysisk aktivitet? 

- Vad gör det svårare att utföra fysisk aktivitet? 

- Hur fungerar det för dig att ta dig hit? 

- Vad tycker du samhället skulle kunna göra för att underlätta och öka den fysiska 

aktivitetsnivån hos äldre i samhället? 

Träffpunkten: 

- Berätta; vad tycker du om träningen här på Träffpunkten? 

- Hur upplever du att träningen påverkar dig? 

- Det finns olika alternativ för äldre att träna: bl.a. Träffpunkter, Samariterhemmets 

äldrecenter och Friskis & Svettis. Har du tränat någon annanstans tidigare? Om ja, 

Hur upplevde du det alternativet i jämförelse med Träffpunkten? 

Män och Kvinnor: 

- Vi har märkt att det är färre män än kvinnor på träffpunkten. Varför tror du det ser 

ut så? 


